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  دئییل دانیشیق یالنیز اؤیکو،

  *کمپتون گلوریا

  واحدی حسین :چئویرن فارسجادان

 

سینلر؟ نئجه  لر؟ نه دئمه دیر؟ نه دئسین ده دانیشماالری گرکلی لرین حیکایه نه زامان شخصیت

لرین ھوسین اوزه چیخاردیب ھمده  ال نئجه ائتمک اوالر شخصیت لر؟ دانیشیق دئسین

حسی تاپسین؟ نئجه ] ھمدلی[ایله، اوخوجو اونال جانداشلیق] شخصیت پردازی[تانیمالما

  ریک؟ ده چوخالدا بیله ال آسالنیشی حیکایه الری بحران قکاراکتئرلرین دانیشی

  ریک؟ لری ایله بیرلشدیره بیله الری حیکایه، روایت و حادثه نئجه دانیشیق

  ریک؟ لرینی دانیشیقالردا آچیقالیا بیله ده یئرله زامان بیلگی نئجه حیکایه

آدلی اؤز کیتابیندا ] لوقدییا[”  دانیشیق “الرا، خانیم کمپتون چالیشیب  سؤال] نوع[بو چئشید

ده دانیشیق یازما، چوخ دا  نین باخیشی ایله حیکایه یازیچی. اوخوجوالر اوچون ایضاح گتیرسین

او بو کیتابدا چالیشیب دانیشمانی اوخوجویا چوخ . چتین ایش دئییل، آما بیز اونو چتینلشدیریریک

  .یه تای ده آچیقالسین، نفس چکمه راحت و طبیعی صورت

سینه  می؟ بو ایش اوچون کاراکتئرلرین دری نفس چکنده فکر ائدیب سونرا نفس چکیریک دئمک بیز

یازیچی توصیه ائدیر، دانیشیق یازما سیزه راحات اولسون . دیر کئچیب اونالرال بیر اولماق الزیم

  .دئیه، بئله دوشونون، بو ایش سیزه بیرجور باش قاتمادیر

  لری شخصیت نین حیکایه جانلی بیر

نی چکیجی  ده تام روایت یئرینه، دانیشیق گتیرمک، حیکایه کمپتون بئله اینانیر، حیکایه خانیم 

  .ائدیب، کاراکتئر ایسه جانلی گؤرونور

  :یازیچی بونا گؤره بئله دئییر

رین، دورومونو و نین کاراکتئرلرینی اوخوجویا تانیتدیریب، ھمده اونون کئچمیشین، دویغوال حیکایه •

  .ھدفینی اوخوجویا گؤسترمک اولور

]. اولور منتقل[روحیه اوخوجویا داشینیر - ده اوالن احوال الری ایله، حیکایه کاراکتئرلرین دانیشیق •

یوخسا قورخمالی حیکایه، اوخوجونو قورخودوب، رومانتیک حیکایه ایسه ] معمالی[تاپماجالی

 .اونو عاشیق ائدیر

اؤنه ]  تنشی [ اولماق ایله گرگینلیگی] وابسته[ده آسیلی غی، حیکایهلرین دانیشی شخصیت •

دا، آسیلما، گرگینلیک یوخدور و نیگرانچیلیق یاراتماییب، ھئچ زادی  ھانسی دانیشیق. آپاریر

اجی[دیر  لیک زه ه و یه سالماییر، دئمک گه تھلوکه ّ  .[ور
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 .چوخالدیر] ین سرعت[نین یئیینلیگین دانیشیق، حیکایه •

 .لرینی دانیشما ایله اوخوجویا وئرمک اوالر ال بیلگی] پس زمینه[نین یئر، زامان آرخا پالن  یهحیکا •

 .دن یاخشی دانیشما ایله اوخوجویا یئتیرمک اوالر نین یئتیردیگی آنالمی، گاھدان روایت حیکایه •

 آدامالر ]ائدن عصبی[سینیرلندیرن

نین آماجین  یر، باشقا یاندان ایسه یازیچیین کورالی حیکایه، الل کاراکتئرلرله اوخوجونون عصب

  .لر ایسه اوخوجونو یورار چوخ دانیشما گتیرن حیکایه. بیلمز

نین  الرین چوخو، قورخور کاراکتئرلری دانیشسا، ھم اونالرین، ھمده یازیچی کمپتون دئییر، یازیچی

الری  ینتیسیخ] روانی[آما بو قورخو روحسال. آبیری گئدیب، آخماق و یونگول گؤرونسونلر

دا، قورخو بیزه  بو دوروم. له بیزی فلج ائدیب، دانیشماالری دوزگون یازماغیمیزا مانع اولور گتیرمک

  .حاکیم اولوب، قورخودان گلن سؤزلردن فایداالنیریق

  :دانیشمادا گلن قورخوالردان بونالری دئمک اوالر

کاراکتئری آخماق حساب ییب،  مین کاراکتئری دانیشیرسا، اوخوجو منی باشا دوشمه حیکایه •

  .ائده

 .بیرینه اوخشایا - کاراکتئرلرین بوتون سؤزلری بیر •

 .نی اؤنه آپارماییب، روحسوز و داریخمالی ائده کاراکتئرلرین دانیشماسی، حیکایه •

 .دانیشماالر، رسمن قوندارما گؤرونوب، من، کاراکتئرلرین آغزینا سؤز قویورام، دوشونوله •

 .نین کنترلو الیمدن چیخا سی نین دانیشما صحنه کاراکتئرلریم دانیشدیقدا حیکایه •

دیگیم اوچون، اوخوجو  دن استفاده ائده بیلمه رینجه روایت دانیشماالرین آراسیندا، یئته •

 .توتمایا] داوامین[دانیشماالرین آردینی

 .یشمانین سورعتی آزاالدن حددن آرتیق استفاده ائدم و دان دانیشماالرین آراسیندا، روایت •

 :کمپتون دئییر

سی تام بیر  مه گؤرونمه -سیزین کاراکتئرلرینیزین آخماق گؤرونوب. سیزین قورخونوز یئرسیزدیر

اونالر گاھدان بیر آخماق کیمی دانیشیب، گاھدان ایسه یاخشی سؤزلر . دیر ذھنی مسئله

رلری آخماق بیلیرسینیزسه، کاراکتئرلرینیزی آما کاراکتئ. دا اوالن اینسانالرا تای دوغرو حیات. دئییرلر

ییشین الر، اوندا ھر بیرینین  بیرینه اوخشار دانیشماسین -ییرسینیزسه کاراکتئرلرینیز بیر ایسته. دَ

  .سی فرقلی اولماسیندان آرخایین اولون حیات، ایش و پئشه
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راکتئرینیزین ھارا گئدیب اؤیکونو سیزین دانیشماالرینیزین اؤنه آپاریب اوخوجونو یورماسین دئیه، کا

بو یول ایله کاراکتئر حیکایه یولوندان آزان سؤزلر . سینی دقیق بیلین و ھانسی یول ایله گئتمه

  .رسینیز دانیشسا، اونو سیله بیله

کاراکتئرلری راحات بیراخماق یئرینه، . جک زور ایله دانیشماق یازساق، او دانیشما قوندارما گؤرونه

  .الر یعنی ائله اولماسین ھر زامان بیزه الزیم اولدو دانیشسین. زا آلمایاقاونالری اؤز کنترلومو

یه گرک یوخدور، اجازه وئرین ھرنه الینیزدن  سینی یازاندا، اونو کنترل ائتمه نین ایلک نوسخه حیکایه

لندیرن سؤزلری  لیغی، کاراکتئردن سیزله اوخوجونو تعجب دانیشمانین یاخشی. چیخسین

اوندا . ازه وئرین کارکتئر ھرنه سئویر دئسین، حتی دانیشما داعوایا چکسیناج. دیر ائشیتمک

یازیچی، دانیشما یازما اوچون، کاراکتئرلرین آغزینین قاباغین . بکیشی چوخاالر- نین چکیش حیکایه

  .جک یه آلمامادان عالوه، بیرآن دا اونالری الدن وئرمه

] ناب[جه، چیم لرده ساده وچون، بعضی صحنهییب، یادا آزاتماق ا نین سورعتینی دوزنله حیکایه

آما دانیشماالری . سیز دانیشماالر ییک، آرتیق روایت ایله حادثه لی دانیشماالردان استفاده ائتمه

  .ییق دن فایدا آپارمالی لرده چوخ روایت یاخشی باش تاپماق اوچون بعضی صحنه

گاھدان، . یه احتیاج واردیر دثهلرده ایسه حا دانیشماالرین اصلین آنالماق اوچون بعضی صحنه

  .الر دئیه حادثه الزیمدیر دانیشماالر اوزانماییب، یوروجو اولماسین

بیز . کی دانیشماالردا، ھمن ایشی گؤرورلر ده دا گئرچک دانیشماالرا تای، حیکایه ھرحال

  .دانیشیریق، دوشونوروک ھمده چالیشیریق و بوتون بو ایشلر بیلمزدن ائدیلیر

  لر حیکایه لوکوی -سس چوخ

له،  بو ندن. ده اؤزل بیر سسی واردیر نین نین اؤزل بیر سسی اوالن کیمی، ھر حیکایه ھر یازیچی

  :لر اوچ قوال بؤلونور بوتون حیکایه

سل، قورخمالی،  فانتزی، بیلیم. لر نین بللی اوالن قالیبلریندن بیرینده یئر توتان حیکایه حیکایه  ١٫

لی، نفس آالن، رومانتیک  ، پلیس]پر تعلیق[لی  لی، ماجرالی، چوخ آسالنیش معمالی، حادثه

  .لر لری ایله، یئنی یئتمه حیکایه حیکایه

لره اوالن معاصر  بوتون مخاطب. لر و یا عمومی حیکایهین بیتیمیندن تشکیل تاپان  نئچه قالیب  ٢٫

دان یئنی بیر گؤروش  لر، اوخوجونون اینانج دوزنی ایله آتیشمادا اولوب، حیات بئله حیکایه. لر حیکایه

  .سوروشوب اوخوجونو فکره سالیر   الر سؤال] محرکی[دیجی  سونوب، ایشله

  .لر هده اوالن و تجربی حیکای لر، اؤن ادبی حیکایه  ٣٫

ن] غیرسنتی[سل اولمایان لرین قاریشیغی و گئلئنک لر، مختلف سبک بو حیکایه ْ و ُ - و ن

ضعیف اولوب، ] لر طرح[الر لرده، تاسار بئله حیکایه. لردن استفاده ائدیرلر فن] غیرقراردادی[آنالشما

یله اویغون ھر حیکایه، اؤزو ا: خانیم کمپتون دئییر. ایسه گوجلو اوالر] شخصیت پردازی[تانیمالما 
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، ]تنش[لری، مختلف کاراکتئرلره، گرگینلییه نین فرقلی شکیل حیکایه. اوالن دانیشمایا احتیاجی وار

  .و مختلف دانیشماالرا احتیاجی واردیر] درون مایه[لره حیکایه سورعتینی، تئم

احتیاجی  لی دانیشماالرا تکینده یئیین ریتم-لرین ھر تک لر، صحنه لی و ماجرالی حیکایه چوخ حادثه

لرده، دانیشماالرین سورعتینی، بو  آنجاق ادبی حیکایه. نی سورعتله اؤنه آپاریر وار، و بودا حیکایه

] عنصرالرین[لرین بونا گؤره بوتون ائلئمئنت. دیر لرین سورعتی ایله اویغون اولمالی نوع حیکایه

  .دیر سورعتی آزاد اوالجاق

لری یئددی قوال  احتیاجی واردیر دئیه، بوتون حیکایهنین ھانسی دانیشماالرا  کمپتون، ھر حیکایه

  :بؤلوب، دئییر

جک اوخوجو بیزیم  لرینی یئددی قوال بؤلموشم، بودا کؤمک ائده لرین مختلف نمونه حیکایه“

] درکی[نیلن قاوراییشی لردن، خصوصا کاراکتئرلره یازدیغیمیز دانیشماالردان گؤزله حیکایه

 -٣، ]رمزی[لی گیزلی -٢، ]جادویی[سئحرلى“ -١: دیر بو یئددی قول بونالردان عبارت. ”گؤتورسون

ترغیب [ھوسلندیریجی - ۶کسن،  نفس -۵، ]آمیز وھم[یانیلسامالی - ۴، ]توصیفی[مالییجیتانی

  .“]بی پروا[دؤگوشکن  -٧، ]کننده

کیمی سئحرلی ” اؤز یوردونون عجاییب سئحربازی“ایله ” اولدوزالر ساواشی“میثال اوچون، 

لرین  مومی حیکایهکیمی، ع” سالینجئر“، “]ی دشت[ ناتور آرانی“لره، دانیشما یازماق،  حیکایه

و ] فاخر[لره، گوونلی لی حیکایه سل و رومانتیک فانتئزی، بیلیم. دانیشما یازماغی ایله فرق ائدیر

دانیشماالردان استفاده ائتمک اوالر، آنجاق بئله ] استعاری جادویی[مجازی سئحرلی

  .لرده ایشلتمک اولماز دانیشماالری، ادبی حیکایه

لرده استفاده اولونور، بو یازیالر  چوخلو ادبی و دینی حیکایهدانیشماالردان، ] رمزی[گیزلی

  .ییر الر ایسته الر ایله فرقلی یوروم سایلی آنالم چوخ

نی تانیمالما  نین آنالتماسی، کئچمیش و حیکایه لرده تاریخچه عمومی، ادبی و تاریخی حیکایه

تانیمالییجی دانیشمانین . نیلیر لهدانیشمانین بویونونا اولدوغو اوچون، تانیمالییجی دانیشماالر ایش

بو ایش له اوخوجو کاراکتئرلری دوزگون . دیر آماجی، اوخوجونون احتیاجی اوچون اونا بیلگی وئرمک

  .آنالییر

بونون اوچون، قورخو . دیر لرین یازارینین آماجی، اوخوجونو قورخوتماق قورخولی و معمالی حیکایه

  .رگتیرن دانیشماالردان چوخ استفاده اوال

نین کاراکتئرینین رولو اوخوجونو  دانیشماالردا، حیکایه] آلدادیجی گؤز/لی وھم[یانیلسامالی

  .دا ساخالماقدیر لیق، واھیمه و قارانلیق آسیلی

. نین آماجی، اوخوجونو ھیجان دوروموندا ساخالماقدیر لرده، دانیشما گتیرمه کسن حیکایه نفس

لیق  لر، آسیلی بو ندن له بو حیکایه. رینی واراقالیاجاقدیرل نین صحیفه دک حیکایه لیکله صوبحه بئله
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. رومانیندا، گؤرمک اوالر” ژوراسیک پارکی“ون  بو تیپ دانیشماالری مایکل کرایتون. ایله دولودور

] ناب[یئرینه چیم. دانیشمادان سیلینیر] توصیف[لرین دانیشماالریندا، تانیمالما کسن حیکایه نفس

  .نین سورعتی چوخالیر ال، حیکایه نی آرتیرماق اولوب، اونا حادثه دانیشماالردان استفاده

ییرلر مخاطبی بیر  لر، ایسته لرده گؤردویوموز کیمی ھوسلندیریجی حیکایه عمومی و ادبی حیکایه

لر تاسار  بئله حیکایه. یه ھوسلندیرسینلر قبول ائتمه] پیامی[ساوی] جھان شمول[سل ائورن

قول آتماغا   اونالر اوخوجوالرین باخیشینی. کاراکتئر مرکزلی اوالرالریئرینه، ] طرح محور[مرکزلی

بو . لر یارادیرالر لیک الریندا دییشیک ایله باخیش] نظام فکری[چاغیریب، اونالرین دوشونجه دوزونتو

بو یازیچی، . اثرینده گؤرمک اولور” تقلیدچی تویوغو اؤلدورمک“نین  ”ھارپلی“لری  چئشیت حیکایه

  .لر لر ھمیشه سوچلو دئییل ریر، قارا دریلی سینین ترسینه بئله گؤسته الرین دوشونجه آمئریکالی

زو حیکایه] بی پروا[دؤگوشکن ْ دانیشماالردان استفاده اولونور، ] دلی/دؤگوشکن[لرده ایسه ھو

  .لرین دانیشماالرینا تای ھرنه اورکلرینده اوالنی دئسین، گنج

  دانیشماالر دوزسوز

ده بیر دوزسوز دانیشما  او بو بؤلوم. دیر نی اؤنه آپارمالی جینا گؤره، دانیشما، حیکایهنین اینان یازیچی

بو دانیشمانی کیالس : او دئییر. یی باشیندا دانیشماالری آروادین سحر یئمه -بیر ار. دیر گتیریب

نئجه، بئله دانیشماالری جدی ائتمک اوالر؟ : لردن سوروشدوم باشیندا گتیریب، اؤیرنجی

سی ایله  گلمه] نین سفینه فضایی[سینین دن بیر اوزای گمی گؤی“: لرین جاوابی بو ایدی نجیاؤیر

کیشی آرواددان، یا دا آرواد . جک، من باشقا بیر قادینا عالقه تاپمیشام ، کیشی، آروادا دئیه

  .…”دیر و  جک دن ایراد توتوب، بوشانماق تکلیفی وئره کیشی

دانیشماالرین تئم . دا اسگیکلیک وار لرده آنالدیالر بو دانیشیق نجیاؤیر“: سونرا خانیم کمپتون دئییر

نی اؤنه آپاردیغی اوچون، گرگینلیکله  ایله ایلگیسی اولماییرسا، حیکایه] طرحی[و حیکایه تاساری

  ». ری یوخدور ده دیه لیق اوندا اولماسا موفته آسیلی

  سؤزلر سونوجسوز

آنجاق نئجه دانیشماالر . دیر و اوخوجونو یورار ر، ساکنین دانیشماال نی اؤنه آپارا بیلمه حیکایه

  نی اؤنه آپارار؟ حیکایه

  :دیر لری اوالن دانیشماالر اونون باخیشی ایله بو اؤزللیک

  .کاراکتئرلره، یئنی بیلگیلر وئره] تنش[چاتیشماالردان •

 .لر یاراتمالی دیر نین یولو اوستونه، یئنی مانع حیکایه کاراکتئری •

تئمینی گئنیشلندیرمک اوچون، صحنه کاراکتئرلرینین آراسیندا، گؤستریشلی نین  حیکایه •

 .ایلیشگیلر قویمالی دیر
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 .نین آماجینی خاطیرالدان بیر بحث یاراتسین بو صحنه ایله حیکایه •

نین دورومونون تعجیلی اولماسی اوچون،  لیغی چوخالدیب، حیکایه کاراکتئرلر اوچون، آسیلی •

 .ایله دویغوسونو چوخالتسین نین سورعت، جوشقو حیکایه

 آنالتی ایله اوالی

  :نین اوچ شئیه احتیاجی وار ھر بیر حیکایه. اؤیکو، یالنیز دانیشما دئییل

  ،]روایت[سؤیلنتی       -١

  ]حادثه[اوالى       -٢

  .و دانیشما       -٣

دانیشما، “: او دئییر. دیر نین او بیری بیچیمى کمپتونون باخیشینا گؤره تانیمالما، سؤیتلنتی

ده گئدیش یارادیب،  حادثه، حیکایه. رینده جانالندیریر سی اوزه نی کاغیذ صحیفه کاراکتئرلرله حیکایه

  .”وئریر] مضمون/محتوا[ریک رینلیک و ایچه یه د ایسه اؤیکو سؤییلنتی

نین سورعتینی  ال حیکایه دیر، و بونالری قاتیشدیرماق ا، بونالری قاتیشدیرماق آنالمینداحیکایه یازم

  .آزالدیب، چوخالتماق اوالر

دور، حیکایه فقط، دانیشما اوال، یادا یالنیز سؤیلنتی، و یا فقط حادثه اولوب، چوخدا یاخشی  ممکون

  ].دیرالر مستثنی[دیرالر ریجالیقلیالر آی بیر ایش چیخسین، یوروجودا اولماسین، آمما بو دوروم

ایکی ترکیبی له یادا ھر  - ایکی( یی نئجه واختیندا، دانیشما آراسیندا، روایت و یا حادثه گتیرمه

  .دیر یی، اؤیرنمک گرکلی مه و نه زمان دانیشما آخینینی کسمه) اوچو

دا ایش  ، بیر زامانمیثال اوچون. دیر دان یامسیالماق بو اوچ عنصردان فایداالنماق، گئرچک حیات

  ).دانیشما(و دانیشاسینیز ) روایت(سیز  ، دوشونه)حادثه(سینیز  گؤره

بیرلری ایله - بیر“لرینه چؤنرلر  لر، تئلویزیون وئرلیش سه له فکر ائتمه کاراکتئرلر دانیشما واختی حرکت

یوتلو” الر دانیشان باش ْ و ُ   .اوالر] بعدی[و حیکایه، تک ب

دیر، میثال  یی، اؤیرنمک گرکلی ده استفاده ائتمه النیز بیریندن صحنهبعضا فقط بو عنصرالرین ی

  .بیرلری ایله دانیشمازالر، حرکت ائدرلر-اوچون، بیر تیکینتی یانغینیندا، کاراکتئرلر دایانیب بیر

دیگیمیز زامان،  اوچ عنصر و یعنی حادثه، روایتله دانیشمانی، ترکیب یادا تجزیه ائتمک ایسته

  .ان اؤنملی عنصردور  رعتینین اؤلچوسونین سو حیکایه

له، ھانسی  نین ھدفینی بیلمک یاراتماق اوچون، ھرزامان ھر صحنه] تعادل[ده دئنگه حیکایه

  .ییمیز راحات اوالر جه عنصردن فایداالنا بیله

الرین  ریک؟ نئجه کاراکتئرلرین اؤز دیلی ایله، کاراکتئرلرله ماراق کاراکتئرلری نئجه آچیقالیا بیله

یین  یینی و نه ده ایسته اوخوجویا آچیقالماق اوالر؟ حیکایه یازان، ھر دفعه، کاراکتئرین ھر صحنه
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کاراکتئرین ھوسیندن، داورانیش ال ایشلریندن، یادا . دیر لی دالیسیجا اولماسینی بیلمه

  .سی ایله سؤزلریندن بللی اوالر دوشونجه

قوز اساس تیپ تانیتدیریب، توصیف ائدیب، ھر کمپتون سونرا، بوتون فردلرین کاراکتئرلرینه، دوق

  .تیپین کاراکتئرینی بیرجور دانیشماسینا اینانیر

ییرلر دوز یاشاییب،  باریشدیران آدامالر، ھمیشه ایسته]. مصلح[باریشدیران: بیرینجی تیپ •

 الرینداکی دونیانی دوز اونالر چالیشیرالر اطراف. تسینلر ده بونو اؤیره لره کی لرینده چئوره

  .لر ائتسین

بونالر ھامینین گؤزونده سئویلن و فایدالی . کاراکتئر وئریجی و باغیشالیان: ایکینجی تیپ •

 .یعنی ھامی اونالری ھم سئوسین ھمده فایدالی اینسان گؤرسون. ییرلر گؤرونمک ایسته

 .ھمیشه چالیشقان و باشاری دالیسیجادیرالر: اوچونجو تیپ •

لرینی بیر داھا تجربه ائدیب، اونالری  دامالر حسصنعتچی آ.  صنعتچی: دؤردونجو تیپ •

ییرلر  اونالر ایسته. ییرلر ھامی اونالری آنالسینالر اونالر ایسته. الری وار جانالندیرماغا احتیاج

 .نورمال اولسونالر

. دیرالر]درونگرا[ییرلر، آما ایچار یی بیلمک ایسته ھر نه]. ناظر/گؤروجو[باخمان: بئشینجی تیپ •

 .رلر، اونالردان بیرزاد سوروشمایین، دانیشمازالر ه ائدهچوخو مشاھد

قوشقوجو ایله . الری واردیر بئله آدامالرین گؤونلیگه احتیاج]. شکّاک[قوشقوجو: آلتینجی تیپ •

 .قورخاق آدامالر، قورخوب، گؤونلیک آرخاسیجا اوالرالر

دونیا ایشلرینده . رالربئله آدامالر خوشلوق ایله لذت دالیجا اوال. ماجراچی: یئتدینجی تیپ  • •

 .دان اوزاق گزرلر یی سئویب، کدر ایله آجی اشتراک ائتمه

بئله آدامالر اؤز آیاقالری اوسته دورماغی سئویب، آیریالرینا . اؤنجو: سککیزینجی تیپ  • •

یین دالیسیجا  باشقاالرینی قوروماق و عدالت اوچون مبارزه ائتمه. لیقدان آجیقالنارالر باغلی

 .اوالرالر

باریش ایله دینجلیک دالیجا اولوب، باشقاالری . باریش ایله آرینلیق سئور: دوققوزونجو تیپ  • •

 .دن اوزاق گزرلر ایله بیرلشمکدن خوشالنارالر، اونالر مناقشه

الردان کاراکتئرلر گتیریب، دانیشماالرین  کمپتون، کیتابیندا ھر قروپ اوچون، نشر اولونموش رومان

ممکن دور بعضی کاراکتئرلر بیر زاماندا مختلف تیپ لردن : نوندا دئییرمین سو دؤنه. گؤستریر

می بیر قاتلین کاراکتئرینین، صلح  آنجاق اونون باخیشی ایله بو سیراماالرین اؤنه. تشکیل تاپسین

 .فقط یاالن دییالوقالردا شرایط فرق ائدیر. و صفا طلبین کاراکتئری ایله فرقلی اولماسی دیر
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  لر حیکایه سورعتلی

دن،  میثال اوچون، او دانیشدیغیمیز اوچ چئشید حیکایه. ییر ھر بیر حیکایه اؤزل بیر سؤرعت ایسته

لر، یعنی پلیسی حیکایه، ماجرالی، بیلیمسل  دا اوالن حیکایه لر، اؤزل فوروم عمومی و ادبی حیکایه

لردن  مرکزلی حیکایه لر نورمال دورومدا اوالی ایله توتوشدورمادا و یا کاراکتئر مرکزلی حیکایه… و

  .دیرالر داھا یاواش

نیزین سورعتینی  نیزین سورعتینی بللی ائدندن سونرا، حیکایه حیکایه  سیز بیلگی اوزو ایله

نین سورعتینی  دانیشما، حیکایه. سینیز لی یی اؤیرنمه ال تنظیم ائتمه دانیشما ایله نئجه کنترل

لر ایله باخیشالری آچیب،  کتئری اوالن زامان، حسده تک یا نئچه کارا له صحنه چوخالدار، اوزللیک

له دولغون اوالن زامان،  لری ائدیرلر، بعضن ایسه، صحنه کاراکتئرلرین حس] ابزار/وسیله[یادا آراج 

  .له ترسلیک تاپسین بیری -الری بیر لری ایله آماج بودا کاراکتئرلرین ایش گوندم

له آتیشما اولمادان اوزونا چکنده حیکایه یاواشالنیب ترسینه کاراکتئرلرین دانیشماالری گرگینلیک ای

نین سورعتی داھا چوخ اولوب، کاراکتئرلر ایسه بیر باشا دانیشاندا،  البته آرابیر حیکایه. یوروجو اوالر

چی تووونو چوخالتمانین یانیندا آراسیرا باالجا  بو اوزدن حیکایه. ییر یه بیلمه ین یئنیله اوخوجو نفس

  .دا احتیاجی وار الرا یله سورعت توتانترمز توتماق ا

لر، دانیشماالرین آراسیندا  چی ریمجه حیکایه دانیشماالرین سورعتینی آزالتماق اوچون، منیم اؤنه

زیققانا دانیشان آدامی  -لر وئریب، یادا زیققانا دن بیلگی آراسیرا سؤیلنتی، تانیمالما و حیکایه

ن سورعتینی آلماغین باشقا یولو، کاراکتئرلرین منطقلی نی صحنه و یا حیکایه! یه گتیرسینلر صحنه

نین دوروموندان اوالی ایله دویغوالردان خبر  بو دانیشماالردا حیکایه. دیر دانیشماالرینی گتیرمک

  .یوخدور

نی باشا  دانیشماالرین سورعتینی مناسب اولماسینی نئجه بیلمک اوالر؟ معموال حیکایه

نی تکرار اوخویاندا، بیر یاخشی سوروجویه  فقط حیکایه. یلمک اولمازیینجه بو مؤوضوعنو ب مه یئتیر

  .تای بیلمک اوالر ھارانین سورعتی آز یوخسا چوخدور

  ھارادیر؟ یی اوره نین صحنه

بو اوچ . سینین اوره یینده اولمالیدیر لیق ایله آتیشما، دانیشماالرین صحنه چاتیشما، آسیلی

  .اوالر] یکنواخت[انیشما تک بویوتلو، یوروجو و بیردورولوسیز ھر بیر د  ائلئمئنت ایله حادثه

. دیر، دانیشماالر ایسه بو آتیشماالری دئییر بکیش-نین ھامیسی آتیشما ایله چکیش حیکایه

  .ده یوخدور آتیشما اولمادان، بیر حیکایه

ی، کاراکتئرلر، اؤزلری چئوره و یا باشقا کاراکتئرلر ذھنی، شفاھی و فیزیکی اوالن آتیشمان

  .دانیشماالردا گتیرنده، دانیشماالر گوجلو اوالر
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سیخان فکرلر  لرینده نیفرتلی و جان ذھن. لى اویونالر ائده بیلرلر کاراکتئرلر، اؤز آراالریندا دوشونمه

، )شفاھی یا کالمی آتیشما(پیس یامانالر دئیه بیلرلر - بیرینه پیس-، بیر)ذھنی آتیشما(اوال بیلرر 

آتیشما، بیر ] نوع[آتیشما قالخاندا ، ممکندور ھر اوچ تور. االری اولسونسل آتیشم یادا فیزیک

  .لر ده آرایا گلسین صحنه

دانیشانالردا . ده، آتیشماالرین قیزیشماسی و یا سارسیلماسی اوچون بعضی یولالر واردیر حیکایه

ن اورتاسیندا کاراکتئرلر دانیشمانی. چاتیشمانی آزالتماق اوچون، سوسمادان استفاده ائتمک اوالر

  دانیشمادا چاتیشمانی چوخالتماق اوچون دیسکینتی. چیخ ائدیرلر- یی سال ساکیت اولوب، ھر نه

لی، ھیجانلی، دیسکینیشلی و قورخموش اوالندا داھا چوخ  کاراکتئر نیگران، عصب. اوالر یاراتماق

  .یارانار] تعلیق[لیق آسیلی

  لر مه گولومسه ایله گوزیاشالری

لری گؤزه  لری یاراتماق اوچون، دانیشمادان استفاده ائدنده بعضی نکته وسال صحنهده دویغ حیکایه

بو ھدفه چاتماق . لر اونودولماز بیر کاراکتئرلری یاراتماغی سئویرلر چی حیکایه. دیر آلماق الزیم

  .ییق اوچون داھا دویغوساللی دانیشماالر یازمالی

کاراکتئرلر دویغونو . باشقا بیر شئی اولسونالبته مھم دئییل بو حس غم، شادلیق، آجیق و یا 

) اغراق آمیز( الر، کاراکتئرلرین آغالماسی، آبارتما له سولو دانیشیق رومانتیک. دیرلر لی بیلیندیرمه

دئمک، کاراکتئرلر کیبریت چؤپو اولمامالیدیرالر، باشقاالرین . لر و یا تیکه آتماالری دئمیرم لنمه عصب

ده اوالن ھر بیر  بو اوزدن حیکایه. دیرلر لی ین اؤنونده، اویغون تپکی گؤسترمهالر ال اوالی دانیشماالری

. سینیز لی جه دویغونون چئشیدینی بللی ائتمه ساده. دیر دانیشمادا بیرجور دویغو اولمالی

داھا دیری “، ”!م گئدیر سندن زھله“دیرلر، میثال اوچون  لی لری ایشلتمه کاراکتئرلر بعضی جمله

پاخیللیق، پوزونتو، اومودسوزلوک … و…” قورخمورسان یئریندن ترپن“، …”میرم هقالماق ایست

  .لریمیزدیرلر کیمی، یاالن دویغوالریمیز اولسادا، آجیق حسی، غم، شادلیق و قورخو، باش حس

لرده نئجه  رک، گؤستریر حیکایه لر گتیره کمپتون، بعضی اؤیکولرین دانیشماالریندان نمونه

اوال بیلر “: لرینی گؤسترمک اوالر، سونرا یازیر گی ایله کاراکتئرلرین درین حس دانیشماالرین کؤمه

سیندان چتین اولسون،  لرین ھامی لرینده گؤسترمک او بیری حیس نی دانیشما صحنه غم حسی

قایغیداشلیغی، جانداشلیقی . لرده باتسین حس] آبکی[دن سوجاق ده یازیچی اؤزو بیلمه بو اوزدن

بیر یول  -ائشیک اوزونو گؤسترمک-گؤسترمک اولماز، بونا گؤره، گؤسترمک اوچون دا  نورمال دوروم

  .دیر دیر و بودا چتین ایش تاپماق الزیم

  ]بازتاب[یانسیماسی لرین اؤزللیک ]فردی[کیمسل

دیلی توتوالن . ھر کیمسه بیرجور دانیشیر. دیر لرینین یانسیماسی دانیشما، ھر کاراکتئرین اؤزللیک

ی، یئیین دانیشان بیرینه تای، دانیشینجا آدامی جانا گتیرن بیر آدام کیمی، لھجه ایله بیر آداما تا
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له دانیشیر، بیری ایسه ھجوم ائدنه  کلمه دانیشیر، یا بیری تعارف-دانیشان بیری کیمی، یادا کلمه

  .یرد لی لرینه دقت وئرمه چی دانیشما یازاندا کاراکتئرلرین بو اؤزللیک حیکایه… تای دانیشیر و

لرله گتیرمک اولماز  لرینی کلمه ده اینسانالرین بعضی اؤزللیک خانیم کمپتونون قبول ائتدیگینه گؤره

دن ایسه  باشقا طرف. بم و زیل سسی اوالنالرا تای. دا تقریبا، ھئچ گؤسترمک اولماز و کیتاب

ل، بو ایش ده دوز ایش دئیی دئییر، کاراکتئرین دانیشماالرینین خاص فورمونو آشیری ایشلتمک

تئز بیر لھجه ایله دانیشان -میثال اوچون، تئز. دیر اوخوجونون عصبی اوسته یول گئتمک دئمک

  .دیر ایکی نمونه یئترلی -بلکه گاھدان و بیر. آدامین دانیشماسینی گتیرمک

  قوروماق بیر به بیر بیلگیسینی دیل

دن، آدامالرین  او جمله. دا یازیر الری لرین دانیشما واختی کئچن یانلیشلیق خانیم کمپتون، حیکایه

دانیشمادان ] ملحقات[لر و باشقا قوشولماالری آدینی دانیشما واختی تئکرار ائتمک، قیدلر، صفت

یش سی اولماسی، کئچم بیری له ایلگی -قاباق، بو دانیشمادان سونرا گلن دانیشمانین بیر

لرینی تئکرارالماق، دانیشمانی چیخیش چئویرمک، قرامئری قوروماق  لرین بللی اوالن بیلگی صحنه

  .لری تئکرارالماق لرده بیلگی و دانیشماالردا تانیمالماالردا و حادثه

  ریتم دانیشمادا

یما آرایا ، یعنی قرامئرله نقطه قو]لر مالحظه[لر مه له ده دانیشیق یازمادا اوالن سون گؤزه بو بؤلوم

ھردن، بیر ویرگول، . دیر دانیشمادا الزیم اوالن ریتمه چاتماق اوچون دوز نقطه قویماق، گرکلی. گلیر

  .نی قاتیشدیریر نی و یا صحنه مناسب بیر یئرده اوتورمایاندا، بیر جمله

ال  دیرناق، اوچ نقطه، نقطه و ایکی نقطه و حتی سوال له، قوشا خانیم کمپتون، میثال گتیرمک

، )؛(ویرگولون-ده نقطه آنجاق، او، حیکایه. لریندن دوز استفاده ائتمه یولونو آچیقالییر عجب عالمتت

(!) اونون ایناندیغینا گؤره داھا پیس، ھیجان یاراتماق اوچون تعجب . دیر نه قارشی سی ایشلتمه

باشقا . یاراتسیناجازه وئرین کاراکتئرلرین سؤزونون اؤزو ھیجان : او دئییر. دیر عالمتینی ایشلتمک

جه بیر گوجلو قایدا واریمیزدیر،  دانیشمادا پاراقراف باغالماق اوچون ساده. سؤز پاراقراف باغالمادیر

  .دیر سی دا گلمه آیری پاراقراف -یی، ھر سؤزو آیری اودا، دانیشمادا، کاراکتئرلرین ھرنه

ایله ] امساک[وچون چکینیشسی ا ده ھر آراجا تای، اثر قویوب، ایشه گلمه لردن حرف] əyri[ایری

لردن، ھردن، بیر زادی وورغوالماق اوچون و ھردن ایسه  دانیشماالردا ایری حرف. استفاده ائدین

  .بیر متنین اورتاسیندا گلنده، دانیشمانین آراسیندا کاراکتئرین فیکیرلرینی آچیقالمادیر

لری  باق گلمهدئدی، داییمن دانیشمادان قا] بئھمانکس[دئدی، ایقرئق] فالنکس[ایکس

  دیرمی؟ الزیم

بونا گؤره اوخوجو دانیشانین کیم اولدوغونو بیلندن سونرا الزیم . یالنیز بیر دفعه بو ایش اولسا یئتر

  .دیر دنده بئله ده اویغون اولمایان یئرده ایشله لری لر، قیدلر و صفت فعل. دئییل دئیک کیم دانیشیر
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شیغیندان بللی اولدوغو زمان الزیم دئییل دئیک سی دانی نمه له میثال اوچون، دانیشانین عصب

  ؟”له دئدی عصب“

لی یازمایین، بلکه  نی باجارمیرسینیزسا، اؤزونوو زورا سالیب مزه طنز دانیشماالرین یازماغی

  .سینیز ینیزی، کاراکتئرلرین جدی دانیشماالرینا وئره چالیشین دقت

  لندیریجی بیلگی ایله لی ایلنجه

ده، یازیچی دئییر، حیکایه کیتابالریندا اوالن دانیشماالرین چوخو، چوخلو کیتابین سون بؤلومون

. دیر لرینده قالیب چون ھمیشه ذھن. ریبدیر او اوزه چؤنه-اوخوجوالرین حیاتین بو اوزدن

ھر حالدا دانیشماالر . ده بو ھدفین دالیسین توتمادان یاخشی بیر ایش اوال بیلمز لره چی حیکایه

بو اؤیره تیم ده . بونون یانیندا اوخوجویا بیرزاد الردا اؤیرتمه لی دیر. قاتمالی دیر اوخوجونون باشیندا

  .درین اولمالی دیر

، رومانینا ایشاره ائدرک ”یاکریم یوواسینین اوستونده اوچوش“نین، ”کن کیسی“میثال اوچون 

الر اوخوجونو باشقا بیر نکته ده، دانیشما. دانیشماالری، اوندا درین تاثیر قویوبدور: دئییر

تای اوالن دانیشماالری اوخوماقال ] یه طوطی[دیر، قویمایاق اوخوجو پاپاغانا ماراقالندیرمالی

  .سین اسنه

یازیچی . اوخوجونو سارسیتماق یولالریندان بیری اونون اینانجالری و سانماالری ال تارتیشماقدیر

رک،  بئش مھم نکته گتیره اون ، دانیشماالر اوچون]ده ضمیمه[کیتابین سونوندا گلن قوشونتودا

  .بئش نکته ایله اؤلچسونلر ییر رومان و حیکایه یازاندا، دانیشماالریندا بو اون الردان ایسته یازیچی

  :قایناق

فقط گفت و گو نیست، گلوریا » داستان«، )١٣٩١اسفند ( ٨، شماره ”داستان“ماھنامه  •

  کمپتون، ترجمه محسن سلیمانی

 :تانیتیم   *

سینده حیکایه یازما معلیمی،  فاکولته” بلوو کامیونیتی“، ”گلوریا کمپتون“یازیچی آمئریکالی 

چی و  لر، درگی باش یازاری، رئداکته اؤنجه. لیق اؤیرتمه مرکزلرینین مودورودور ده، یازیچی سییاتئل

 سی اولمایان دان نئچه رومان و نئچه حیکایه ایله ایلگی بو یازیچی. کیتاب یاپیمی مودورو ایدی

نین بؤلوم یازمانی و ریدئرز  درگیسی  ”ریدئرز دایجئست“ایندی ایسه . کیتاب چاپ اولوبدور

  .دیر لیق اؤیرتمنی دایجست سایتیندا یازیچی
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